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I. Disposicions generals i acords 
 
I.1. Comissions del Consell de Govern 

I.1.2. Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Acord 69/2006, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
a la millora de la seguretat als laboratoris de docència, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la millora de la seguretat als laboratoris 
docents 

 
Sol·licitant 

Centre / Unitat 
Projecte  
sol·licitat 

Càrrec 
Vicerectorat 

Química Ventilació magatzems 10.500,00 
Enginyeria Materials Armari àcids i bases 1.115,17 
Química 2 armaris dissolvents pl. 4 3.184,50 
Química Armari dissolvents pl. 3 1.592,25 
Química 11 prestatgeries laboratoris 4.086,39 
Química Armari dissolvents pl. 1 1.592,25 
V – Genètica Substitució filtre cabina 288,75 
Biotecnologia Plafó seguretat vitrina gasos 360,00 
Biotecnologia Bec Bunsen campana 720,00 
Biotecnologia 20 becs Bunsen 945,00 
Ciències-Bioquímica Vitrina de gasos 4.738,60 
Biotecnologia Extractor armari àcids 684,00 
Biotecnologia Connexió de l’extractor 1.188,00 
Ciències – Biologia 13 becs Bunsen 845,00 
Ciències – Biologia Homologació becs Bunsen 1.040,00 
Ciències Educació 25 becs Bunsen 3.480,00 
Ciències Educació 25 conjunts espirometàl·lics 667,00 
V – Sala dissecció Extracció zona piscines 9.317,70 
V – Sala necròpsies Extracció de formol 1.544,40 
Ciències - Física Armari àcids i bases 1.458,29 
Ciències - Física Ulleres 1.530,00 
E. U. Informàtica Sistema extracció fums 1.063,48 
V – Genètica Gas per a campana 464,16 
V – Producció Agric. Armari inflamables i tòxics 964,25 
V – Producció Agric. Estació de seguretat 140,18 
V – Tecnologia H. Armari inflamables i tòxics 964,25 
V – Tecnologia H. Estació de seguretat 140,18 
Biotecnologia 5 màscares per UV 54,45 
Biotecnologia 3 guants per a àcids 30,60 
Biotecnologia 30 ulleres per a alumnes 315,00 
Med.- M2-003 1 campana extractora 4.410,00 
 T O T A L 59.423,85 

 
Acord 70/2006, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova la resolució de la convocatòria interna d’ajuts per a 
projectes d’innovació docent, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la Convocatòria d’Ajuts 2006 per a Projectes d’Innovació Docent  

 
N. Nom del projecte Punt. 

1 
Generalització d'una activitat per integrar coneixements i autoavaluar competències metodològiques 
en el marc de l'EEES 

18 

2 
Confecció d'una guia (professorat i alumnat) per la incorporació de les Carpetes d’Aprenentatge 
(Student’s Portfolio) en l'Educació Superior amb diferents tecnologies de la informació i la comunicació 

18 

3 "Atles Interactiu de l'entonació del català" 17 

4 
Millora del desenvolupament i l'avaluació de competències de l'estudiant en el context de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior mitjançant l'ús de carpetes d'aprenentatge virtuals 

17 
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N. Nom del projecte Punt. 

5 
Treballem les competències en Química. Elaboració d'activitats i material docent per a una 
metodologia d'aprenentatge actiu a l'aula 

15 

6 SAEM, Servei d'Autoaprenentatge d'Eines Matemàtiques 15 

7 Elaboració d'un atles fotogràfic per a l'autoaprenentatge de l'Anatomia del ratolí 14 

8 
Materials docents per a l'ensenyament de la Genètica i la Millora Genètica a la llicenciatura de 
Veterinària 

14 

9 Sistema Web per a la gestió i autoavaluació de problemes i pràctiques 13 

10 
Disseny d'una eina didàctica i interactiva de suport digital de simulació de fenòmens propis del 
Condicionament i l'Aprenentatge 

13 

11 Noves estratègies d'aprenentatge en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior: l'ús del wiki 13 

12 Adaptació de les eines multimèdia al futur de la titulació de Biologia 13 

13 Millora de les pràctiques de Paleontologia 12 

14 Geografia en xarxa 12 

15 
Multimèdia i Educació Artística. Un model metodològic dels Estudis de Magisteri en el marc de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior 

12 

16 La Micropaleontologia: una assignatura a mig camí entre la Ciència i la Tecnologia 10 

17 Web Periodistes 10 

18 
Experiència pilot d'adaptació de la càrrega docent pràctica d'anatomia de primer curs de Medicina a 
l'EEES 

10 

19 
Estudi de la diferenciació cel·lular i de la fagocitosi in vitro mitjançant diferents aproximacions: 
microscòpia de fluorescència, electrònica de rastreig i de transmissió 

9 

20 
Material docent pràctic per la formació en drets fonamentals. Investigació comparada i elaboració en el 
marc dels crèdits ECTS 

9 

21 Elaboració d'un llibre de materials de Dret del Treball 8 

22 
Nova modalitat del pràcticum en les titulacions de mestre: innovem adaptant-nos a les demandes 
professionals 

6 

Resum Convocatòries AGAUR i millora qualitat docent UAB: 

 
 Projectes concedits en convocatòries de l’AGAUR: 

- Any 2000: 10 Projectes concedits 
- Any 2002: 11 Projectes concedits 
- Any 2003: 14 Projectes concedits 
- Any 2004: 15 Projectes concedits 
- Any 2005: 23 Projectes concedits 
- Any 2006: 21 Projectes concedits 
 
Total Projectes concedits: 94 

 
 Convocatòria Interna UAB: 

- Convocatòria 2003: 19 Projectes concedits 
- Convocatòria 2004: 14 Projectes concedits 
- Convocatòria 2005: 11 Projectes concedits 
 
Total Projectes concedits: 44 
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 Total projectes concedits AGAUR + UAB: 138 

 
 Professors implicats en els projectes concedits: 572 (113 Responsables) 

 
 

 Projectes en actiu 09/06: 
- Convocatòria AGAUR 2005: 18 (2 anys de durada) 
- Convocatòria AGAUR 2006: 23 Projectes 
 
Total projectes en actiu: 41 

 
 Professors implicats en projectes en actiu 09/06: 241 (40 responsables) 

 
 
Criteris seguits per elaborar la proposta de concessió d’ajuts a la innovació de la docència 2006 

 
Per tal de prioritzar les diverses propostes s’han definit un conjunt de criteris que s’orienten segons el marc dels 
crèdits ECTS: 

 
1. Accions adreçades a produir un impacte en les condicions d’aprenentatge dels estudiants de Grau. 

(1-2-3 punts) 
2. Accions orientades a reforçar l’estudi autònom i la semipresencialitat en l’aprenentatge. (1-2-3 

punts) 
3. Accions adreçades a desenvolupar les competències. (1-2-3 punts) 
4. Accions que introdueixen estratègies innovadores de l’EEES. (1-2-3 punts) 
5. Acció de producció original. És a dir, accions que no repliquin materials, fonts o recursos d’accés 

ordinari en altres àmbits o en el mercat. (1-2-3 punts) 
6. Accions adreçades a una matèria (1 punt), diverses matèries (2 punts) o a la titulació. (3 punts) 
7. Presentació coherent: objectius, desenvolupament i resultats amb indicadors clars. (2 punts) 

 
Acord 71/2006, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova, per delegació del Consell de Govern, l'oferta de 4,4 i 3 
places per a l'accés a la universitat per convalidació d'estudis estrangers als estudis de Graduat Superior en 
Disseny Gràfic, Interiors i Producte, respectivament. 

 
Acord 72/2006, de 23 d’octubre, pel qual, per delegació del Consell de Govern, es modifica el pla d’estudis 
del Màster en Biologia Humana. 

 
Acord 73/2006, de 23 d’octubre, pel qual es dóna el vistiplau a la documentació dels programes oficials de 
postgrau que s'han de trametre al DURSI. 

 
Acord 74/2006, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova la proposta definitiva de Programació Oficial de Postgrau 
de la UAB per al curs acadèmic 2007-2008 i s’eleva al Consell Social per a la seva aprovació, que tot seguit es 
transcriu: 
 
 

Implantació de nous programes oficials de postgrau, màsters i doctorats per al curs 2007/2008 

   

Art i Musicologia  (a) Patrimoni artístic a Catalunya 

  Musicologia i Educació Musical 

  Estudis Medievals. Art, Història i literatura 

Biociències Biologia Cel·lular 

JEMES-Joint European Master Programme in Environmental Studies 
Ciència i Tecnologia Ambientals 

Gestió de Sòls i Aigües (MAGSA)  

Ciència Política Pensar i governar les societats complexes 

  Teoria Política 

  Gestió Pública 

  Doctorat (b) 
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Ciències Física Avançada i professional 

  Fotònica 

  Geologia fonamental i aplicada 

  Ciència i Tecnologia de Materials (CiTEM) 

  Paleontologia 

  Radiació de sincrotró i acceleradors de partícules 

  Química Teòrica i Computacional 

Dret Auditoria i Dret de les TIC 

  Estudis de dones, gènere i ciutadania 

  Dret Empresarial 

  Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat  

Economia i Empresa Recerca en Economia aplicada  

Integració europea 
Estudis Europeus 

Doctorat (b) 

Filosofia i humanitats (a) La filosofia contemporània: tendències i debats 

  Estudis Culturals: Gestió i Tecnologia de la Cultura 

  Doctorat (b) 

Història (a) Arqueologia prehistòrica 

  Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana  

  Doctorat (b) 

Llengua i Literatura (a) Estudis Anglesos Avançats: Literatura i Cultura 

  Tractament de la informació i comunicació Multilingüe” (TICOM) 

  Llengua espanyola i literatura hispànica 

  El català i el castellà com a llengües estrangeres 

  Doctorat (b) 

Medicina i Salut Salut Internacional 

  Salut i benestar Comunitari  

  Investigació Clínica 

  Atenció al malalt crític i emergències 

  Doctorat (b) 

Psicologia Recerca en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física 

  Recerca en Psicologia de la Salut 

  Recerca en Psicologia Clínica  

Sociologia Participació i Polítiques locals 

  Investigació en Sociologia Aplicada (MISA) 

  Doctorat (b) 

Traducció, Interpretació i els seus 
contextos socioculturals 

Àsia Oriental Contemporània 

Veterinaria i Ciències Alimentàries Millora Genética Animal i Biotecnologia de la Reproducció 

Enginyeria Gestió Aeronàutica 

  Ciència i Enginyeria Computacional 

  Nanociència i nanotecnologia 

  Visió per Computador i Intel·ligencia Artificial 

  Computació d'altes prestacions 

  Disseny Multimèdia  

Ciències de l'Educació Recerca en Educació 

  Direcció i Gestió de Centres Educatius 

  Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències 

  Recerca en Didàctica de la Llengua i de la Literatura 
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  Educació de les Persones Adultes  

  Educació Intercultural 

  Planificació i Gestió de l'Educació 

  Doctorat (b) 

  
Acord 75/2006, de 23 d’octubre, pel qual es modifica la Menció en Estudis Alemanys aplicats. 
 
Acord 76/2006, de 23 d’octubre, pel qual es modifica l’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement 
com a crèdits de lliure elecció del curs 2006-2007, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de les activitats proposades per al reconeixement de crèdits de lliure elecció 
 
Curs Acadèmic 2006-2007   

Centre que presenta 
l’activitat Títol Activitat 

Núm. 
Hor. Adreçada a 

Facultat de Dret 
Companies, competition and environmental 
law in the European Union 22,5 Alumnes Facultat de Dret 

Facultat de Dret 
Le droit du marché interieur (les quatre 
libertés) 22,5 Alumnes Facultat de Dret 

Nom Institució Títol de l' Activitat 
Hores de 
durada Adreçat a 

Fundació Autònoma 
Solidària Curs d'agents de salut 30 Alumnes tota la UAB 

Fundació Autònoma 
Solidària 

Curs d'introducció a la solidaritat i la 
Cooperació 30 Alumnes tota la UAB 

Fundació Autònoma 
Solidària Curs de discapacitat i integració 30 Alumnes tota la UAB 

Fundació Autònoma 
Solidària I fira ibèrica de l'akulliko andí 22 Alumnes tota la UAB 
Facultat de Filosofia i 
Lletres. Filologia 
espanyola Congrés Internacional "los textos del cuerpo" 35 Alumnes tota la UAB 

Associació d'ajuda social 
Cel Obert Curs d'aproximació a la teràpia Gestalt 45 Alumnes tota la UAB 

Associació d'ajuda social 
Cel Obert 

Curs de formació de tècnics en l'acolliment 
familiar i l'adopió 45 Alumnes tota la UAB 

 

I.1.3. Comissió de Doctorat 

 
Acord 21/2006, de 26 d’octubre, pel qual s'aproven les línies de recerca que s’han d’integrar en els 
corresponents estudis de doctorat inclosos en els programes oficials de postgrau per al curs acadèmic 2006-
2007, que tot seguit es transcriu: 

Estudis de Doctorat 
 

Programes 
Oficials  

Estudis de Doctorat 2006-07 Nous Estudis de Doctorat 2007-08 

Biociències Biotecnologia (MQ) 
Genètica (MQ) 
Bioquímica i Biologia Molecular (MQ) 
Microbiologia (MQ) 

Biologia Cel·lular (MQ) 
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Immunologia (MQ) (interuniv) 
Antropologia Biològica (MQ) (interun) 
Aqüicultura (MQ) (interun) 
 

Ciència i Tecn. 
Ambiental 

Ciències Ambientals (MQ) 
 

 

Ciència Política  Ciència Política i de l'Administració (MQ) 
 

Ciències Matemàtiques (MQ) 
Història de les Ciències (MQ) (interun) 
Química (MQ) 

Química Teòrica i Computacional (MQ) (interun) 
Física (MQ) 
Ciència de Materials (MQ) 
 

Ciències de 
l'Educació 

 Didàctica de les Ciències i Matemàtiques (MQ) 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
 

Economia i 
Empresa 

Anàlisi Econòmica, IDEA (MQ) 
 

Economia Aplicada (MQ) 

Enginyeria Enginyeria Electrònica (MQ) 
Informàtica (MQ com Informàtica Avançada) 
 

 

Est. Socials i 
culturals 

Antropologia Social i cultural (MQ) 

 

 

Estudis Europeus  Relacions Internac. i Integr. Europea (MQ) 
 

Filosofia i 
humanitats 

 Filosofia (MQ) 

 
Geo. Demo. 
Planif. Territ. 

Demografia (MQ) 
Geografia (MQ) 
 

 

Història Hª comparada i política social (MQ) 

 

Cultures en contacte a la Mediterrània (MQ) 
Arqueologia prehistòrica (MQ) 
 

Llegua i 
Literatura 

Teor. Liter. i Liter. comparada (MQ) 
Ciència Cognitiva i Llenguatge (MQ) (interun) 
 

Filologia Anglesa (MQ) 
Llengua i Cultura Romànica (MQ) 
 

Medicina i Salut  Research in Endocrinology and Metabolic Diseases 
(European PhD Program) (Dr. Leiva) 
 

Psicologia Psicologia Social (MQ)  
Psicologia de l'Educació (MQ) (interun) 
 

 

Sociologia  Sociologia (no MQ però MO de recerca 06-07) 
 

Traducció, 
Interpretació i 
els seus 
contextos 
Interculturals 
(socioculturals?) 

Traducció i Estudis Interculturals (MQ)  

Veterinària i 
Ciències dels 
aliments 

Producció animal (MQ) 
Ciències dels aliments (MQ) 
Medicina i Sanitat animals (MQ) 
 

 

 
Acord 22/2006, de 26 d’octubre, pel qual s’acorda modificar el Marc regulador dels estudis de doctorat 
regulats pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, que tot seguit es transcriu: 
 
 

Modificació del Marc regulador dels Estudis de Doctorat regulats pel RD 56/2005 
 
Text actual: 

1.2. Requisits d’accés als estudis de doctorat 

....... 
En tot cas, l’estudiant haurà d’haver cursat: 
1.- Un mínim de 300 crèdits ECTS entre els seus estudis de Grau i Postgrau 
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2.- D’aquests, un mínim de 60 crèdits ECTS han de ser de Postgrau 
3.- Els crèdits de Postgrau hauran de contenir un mínim de 15 crèdits ECTS d’iniciació a la recerca (treball de 
recerca defensat davant de tribunal).  
 
Canvi proposat: 
 
1.2. Requisits d’accés als estudis de doctorat 
....... 
En tot cas, l’estudiant haurà d’haver cursat: 
1.- Un mínim de 300 crèdits ECTS entre els seus estudis de Grau i Postgrau 
2.- D’aquests, un mínim de 60 crèdits ECTS han de ser de Postgrau 
3.- Els crèdits de Postgrau hauran de contenir un mínim de 15 crèdits ECTS d’iniciació a la recerca.  
 
 
Acord 23/2006, de 26 d’octubre, pel qual s'acorda, per delegació del Consell de Govern, atorgar premis 
extraordinaris de doctorat següents: 
 
Per al curs acadèmic 2004/05, a proposta del Departament de Sociologia, a la senyora Almudena Moreno 
Mínguez. 
Per al curs acadèmic 2000/01, 2001/02, 2002/03 i 2003/04, a proposta del Departament de Sanitat i Anatomia 
Animals, al senyor Ferran Jori Massanas. 
A proposta del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, per al curs acadèmic 2001/02 i 2002/03, a la 
senyora Elisabet Boatella Costa, i per al curs acadèmic 2004/05, a la senyora Eva Maria Álvarez Mora.  
Per al curs acadèmic 2001/02, 2002/03 i 2003/04, a proposta del Departament de Pediatria, Obstetricia i 
Ginecologia, als senyors Antonio Agudo Trigueros, Miguel Ángel Checa Vizcaíno, Antoni Payà Panadès i a la 
senyora Maria Clemente Leon. 
Per al curs acadèmic 2000/01, 2001/02, 2002/03 i 2003/04, a proposta del Departament de Medicina i Cirurgia 
Animals, al senyor Kailasam Murugavel i a la senyora Laia solano Gallego. 
Per al curs acadèmic 2002/03, 2003/04 i 2004/05, a proposta del Departament de Genètica i Microbiologia, al 
senyor Ferran Casals López i a la senyora Elsa Callén Moréu, en programa de doctorat en Genètica. 
Per al curs acadèmic 2002/03, 2003/04 i 2004/05, a proposta del Departament de Genètica i Microbiologia, a la 
senyora Anna Aris Giralt, en programa de doctorat en Biotecnologia. 
Per al curs acadèmic 2002/03 i 2003/04, a proposta del Departament de Genètica i Microbiologia, a la senyora  
Isabel Ferera Ceada, en programa de doctorat en Microbiologia. 
Per al curs acadèmic 2004/05, a proposta del Departament de Genètica i Microbiologia, a la senyora Elisa 
Martró Català, en programa de doctorat en Microbiologia. 
Per al curs acadèmic 2004/05, a proposta del Departament d’Enginyeria Química, a la senyora Olga M. Durany 
Türk. 
Per al curs acadèmic 1991/92 a 2003/04, a proposta del Departament d’Economia Aplicada, a la senyora 
Guadalupe Souto Nieves i als senyors Rafael Boix Domènech, Horacio Levy Copello, Emilio Padilla Rosa, Oriol 
Roca Sagalés i Hèctor Sala Lorda. 
Per al curs acadèmic 2004/05, a proposta del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, a la 
senyora Cristina Gutierrez Mateo i al senyor Ignasi Roig Navarro, en programa de doctorat en Biologia Cel·lular. 
Per al curs acadèmic 2004/05, a proposta del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, a la 
senyora Júlia Garcia Prado, en programa de doctorat en Immunologia. 
Per al curs acadèmic 2004/05, a proposta del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació a la 
senyora Cristina del Mastro Vecchione, en programa de doctorat en Psicologia de la Comunicació. Interaccions 
Educatives. 
Per al curs acadèmic 2004/05, a proposta del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació al 
senyor Albert Tundrà i Niño, en programa de doctorat en Psicologia de l’Aprenentatge Humà.  
 
Acord 24/2006, de 26 d’octubre, pel qual s'acorda resoldre les sol·licituds referents a peticions presentades 
per alumnes de doctorat o pels responsables dels programes de doctorat. 
 
l.1.4. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 9/2006, de 18 d'octubre, pel qual s'informa favorablement de la supressió del Servei de Laboratoris 
de Ràdio i de Televisió de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva 
aprovació, si escau. 
 
Acord 10/2006, de 18 d'octubre, pel qual s'informa favorablement del document de Línies Generals del 
Pressupost de 2007, i s’eleva al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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Acord 11/2006, de 18 d'octubre, pel qual s'informa favorablement de la proposta de tarifes de lloguer 
d'espais de la UAB, i s'eleva al Consell Social per a la seva aprovació, que tot seguit es transcriu: 
 

Tarifes de lloguer d'espais de la UAB 
  

Tarifes externes Tarifes internes 
Euros Euros Espais 

Total 1/2 dia 
any 06 

Total 1 dia 
any 06 

Total 1 dia 
any 06 

Total 1/2 dia 
any 06 

Sala d'Actes del Rectorat 501 834 313 156 
Sales de conferències, aules Magnes i similars (sala 
d'actes, sala de graus) 375 626 375 188 

Aula 151-200 persones 209 365 209 104 

Aula 100-120 persones 188 313 104 63 

Aula 80 persones 188 313 104 63 

Aula 50 persones 156 261 104 63 

Aula 25 persones 156 261 104 63 

Aula informàtica +-30 ordinadors 313 522 313 156 

Aula petita informàtica -30 ordinadors o mitja aula 188 313 257 94 
Laboratoris docents, sales específiques, espais 
singulars, Plató TV 1 537 939 537 268 

Plató TV 2 596 1.043 600 297 

Plató TV 3 652 1.147 652 323 

Laboratori d'edició 177 313 177 89 

Laboratori de vídeo, àudio, fonètica i idiomes 99 188 99 49 

Laboratori de fotografia 188 358 188 94 
Filmacions espots publicitaris, curtmetratges i 
reportatges fotogràfics 

negociar segons característiques 

Drets publicitat i màrqueting negociar segons característiques 

 
1. La utilització serà sotmesa a l'autorització prèvia mitjançant petició escrita adreçada a l'Administració de Centre o/i a 
Promoció Econòmica i Compres.  
2. Promoció Econòmica i Compres farà les gestions amb els responsables dels centres (Degans/es, Directors/es i 
Administradors/es de centre) per a aconseguir les autoritzacions corresponents. 
3. Promoció Econòmica i Compres valorarà les necessitats del client i li farà arribar per escrit el pressupost. 
4. El client comunicarà a Promoció Econòmica i Compres l'acceptació del pressupost per escrit. 
5. Serà a càrrec del client les despeses addicionals que es puguin generar (neteja, subministraments addicionals, vigilància, 
personal, etc.). Les quantitats liquidades per aquests conceptes seran degudaments liquidades per la Universitat. 
6. La UAB podrà exigir al client la constitució d'una fiança i/o pòlissa d'assegurances per tal de garantir: el pagament de 
despeses addicionals; la rehabilitació de les instal·lacions al seu estat inicial en el supòsit que la utilització de referència generi 
desperfectes. 
7. L'ocupació de 1/2 dia correspon a 4 hores ininterrompudes.  
8. Excepcionalment, el rector o persona en qui delegui, podrà autoritzar preus diferents atenent les característiques singulars 
dels actes, de les aules i de les instal·lacions.  
També es tindran en compte tarifes especials per a institucions o col·lectius amb convenis amb la UAB.  
Es tindrà en compte també tarifes especials quan l'activitat sigui superior a 1 dia. 
9. Cada any, les tarifes es revisaran al gener, d'acord amb l'IPC de Catalunya,  i seran d'aplicació l'1 de març. Es farà la 
publicicitat corresponent a la web de la UAB. 
10. Aquests preus no inclouen IVA per a tarifes externes (16%). 
 
IPC 05 Comunitat Autònoma de Catalunya (4,3) 
 
 
l.1.5. Comissió de Personal Acadèmic 
 
Acord 21/2006, de 10 d’octubre, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de 
concursos de personal acadèmic permanent, que tot seguit es transcriu: 
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Agregats 

Plaça Departament Àrea 

1 Història Moderna i Contemporània Història Moderna 

 

Referència del Concurs: AL/06/79 
Cos al qual pertany la plaça: Agregat 
N. de places: 1 
Àrea de coneixement: Història Moderna 
Departament: Història Moderna i Contemporània 
Perfil: Història Moderna 
 
Acord 22/2006, de 10 d’octubre, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de 
concursos d’accés a places de cossos docents, que tot seguit es transcriu: 

Concurs de places de professorat (Campus) 

Plaça Cos Àrea 

1 Catedràtic d’Universitat Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 

1 Catedràtic d’Universitat Arquitectura i Tecnologia de Computadors 

1 Catedràtic d’Universitat Electrònica 

1 Catedràtic d’Universitat Geometria i Topologia 

1 Catedràtic d’Universitat Llengua Espanyola 

1 Catedràtic d’Universitat Matemàtica Aplicada 

2 Catedràtic d’Universitat Periodisme 

1 Catedràtic d’Universitat Producció Animal 

2 Professor Titular d’Universitat Antropologia Social 

1 Professor Titular d’Universitat Botànica 

1 Professor Titular d’Universitat Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 

1 Professor Titular d’Universitat Geografia Humana 

1 Professor Titular d’Universitat Llengua Espanyola 

2 Professor Titular d’Universitat Teoria de la Senyal i Comunicacions 

1 Professor Titular d’Universitat Comunicació Audiovisual i Publicitat 

 
Referència del Concurs: A1/ 045  
Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada  
Departament: Filologia Espanyola  
Perfil: Teoria de la Literatura del Renaixament i del Segle d'Or. Mètodes de la
 Literatura Comparada. 
 
Referència del Concurs: A2/ 093  
Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors  
Departament: Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius  
Perfil: Estructura de Computadors 
 
Referència del Concurs: A3/ 094  
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Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Electrònica  
Departament: Enginyeria Electrònica  
Perfil: Electrònica d'Alta Freqüència. Microsistemes i Tecnologies Innovadores
 per Sistemes de Comunicació.  
 
Referència del Concurs: A4/ 096  
Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Geometria i Topologia  
Departament: Matemàtiques  
Perfil: Geometria i Topologia  
 
Referència del Concurs: A5/ 098  
Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola  
Departament: Filologia Espanyola  
Perfil: Sintaxis de l'espanyol. Tractament informàtic de la llengua espanyola:
 lèxic, sintaxis i semàntica.  
 
Referència del Concurs: A6/ 099  
Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada  
Departament: Matemàtiques  
Perfil: Matemàtica Aplicada  
 
Referència del Concurs: A7/ 100  
Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Periodisme  
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació  
Perfil: Teoria de la Comunicació, Semiòtica de la comunicació de masses i .
 Mètodes d'Investigació de la  Comunicació.  
 
Referència del Concurs: A8/ 101  
Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Periodisme  
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació  
Perfil: Comunicació i Educació. Semiòtica de la Comunicació 
 
Referència del Concurs: A9/ 102  
Cos al qual pertany la plaça: CU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Producció Animal  
Departament: Ciència Animal i dels Aliments  
Perfil: Nutrición Animal  
 
Referència del Concurs: B10/ 104  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Antropologia Social  
Departament: Antropologia Social i Cultural  
Perfil: Antropologia de l'Educació  
 
Referència del Concurs: B11/ 105  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Antropologia Social  
Departament: Antropologia Social i Cultural  
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Perfil: Organització de la Procreació i Estructures Domèstiques. Textos .
 Etnogràfics i Fonts Audiovisuals per a l'Estudi de l'Etnografia.  
 
Referència del Concurs: B12/ 107  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Botànica  
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia  
Perfil: Botànica  
 
Referència del Concurs: B13/ 108  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial  
Departament: Ciències de la Computació  
Perfil: Estructura de dades. Visió per computador.  
 
Referència del Concurs: B14/ 110  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Geografia Humana  
Departament: Geografia  
Perfil: Demografia  
 
Referència del Concurs: B15/111  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola  
Departament: Filologia Espanyola  
Perfil: El español oral en los medios de comunicación  
 
Referència del Concurs: B16/ 112  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Teoria de la Senyal i Comunicacions  
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 
Perfil: Comunicacions sense fils 
 
Referència del Concurs: B17/ 113  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Teoria de la Senyal i Comunicacions  
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes Antenes 
Perfil : Antenes 
 
Referència del Concurs: B18/ 114  
Cos al qual pertany la plaça: TU  
N. de places: 1  
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat  
Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat  
Perfil : Estructura del Sistema Audiovisual  
 
Acord 23/2006, de 10 d’octubre, pel qual s'aprova, per delegació del Consell de Govern, el nomenament del 
professor emèrit doctor Jordi Berrio Serrano. 
 
Acord 24/2006, de 10 d’octubre, pel qual s'aprova el protocol de la figura de l’observador en el concursos 
per a la provisió de places de personal acadèmic.  
 
 

I.1.6. Comissió de Política Lingüística 
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Acord 2/2006, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova la proposta de resolució d'ajuts per a redactar tesis 
doctorals en català, que tot seguit es transcriu: 
 

Resolució de la convocatòria d’ajuts per a redactar tesis doctorals en català 

Departament Data de lectura 

Dep. de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació Octubre de 2006 

Dep. de Cristal·lografia i Química de l’Estat Sòlid. Institut de Ciència de 
Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) 

Novembre de 2006 

 

 
l.2. Comissió de Reclamacions 
 
Acord 10/2005 de 18 d’octubre, pel qual es desestima les reclamacions presentades per una professora 
contra les propostes de les comissions dels concurs 112/D0459, 114/D0459 i 115/D0459, per a la provisió de 
places de professorat associat amb destinació al Departament de Medicina i Cirurgia Animal, i, en conseqüència, 
ratificar íntegrament aquelles propostes. 
 
Acord 11/2005 de 18 d’octubre, pel qual es desestima la reclamació presentada per un professor contra la 
proposta de la Comissió del concurs 1142/D0459, per a la provisió d’una plaça de professorat associat amb 
destinació al Departament de Medicina i Cirurgia Animal, i, en conseqüència, ratificar íntegrament aquella 
proposta. 
 
Acord 12/2005 de 18 d’octubre, pel qual: 
 
Primer: S’estima parcialment el recurs presentat per una professora contra la proposta de la Comissió 
Avaluadora del concurs per a la provisió d’una plaça de professor ajudant doctor (lector) 132/D0465, amb 
destinació al Departament d’Antropologia Social i Cultural. 
Segon: Es retrotrau les actuacions perquè el president de la Comissió Avaluadora dicti la resolució per la qual 
es convoca a tots els candidats a la realització de les proves, i fixi el dia, el lloc i l’hora de la presentació. 
 
Acord 13/2005 de 18 d’octubre, pel qual: 
 
Primer: S’estima parcialment el recurs presentat per una professora contra la proposta de la Comissió 
Avaluadora del concurs intern per a la provisió d’una plaça de associat amb destinació al Departament de 
Periodisme i de Ciències de la Comunicació, i, en conseqüència, anul·lar la resolució esmentada. 
Segon: Es disposa la retroacció del procediment per tal que la Comissió Avaluadora faci públiques les previsions 
d’assignació quantitativa als diversos criteris aprovats per a l’avaluació dels candidats. 
 
 
Acord 14/2005 de 18 d’octubre, pel qual: 
 
Primer: S’estima el recurs presentat per una professora contra la proposta de la Comissió Avaluadora del 
concurs públic 90/D0441 per a la provisió de dues places de professorat ajudant amb destinació al 
Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Segon: Es modifica l’ordre de preferència inclòs a la proposta de la Comissió Avaluadora del concurs, i proposar 
la contractació de les dues candidates amb major puntuació total. 
 

II. Nomenaments i cessaments 

II.1. Facultats i Escoles universitàries 

Nomenaments 
Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Joaquim Borges Ayats 
sotsdirector d’Economia de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 
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Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual es nomena la senyora Anna Cortés Fité 
secretària de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 

Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Xavier Verge Mestre 
sotsdirector d’ordenació acadèmica de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 

Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Òscar Barberà Aresté 
vicedegà d’economia i serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2006, per la qual es nomena la senyora Eulàlia Fuentes Pujol 
coordinadora d’estudis de Documentació de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 

Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Jaume Pujol Capdevila 
director de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 

Resolució del rector, de 25 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier Rambla 
Marigot vicedegà d’ordenació acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

 
Resolució del rector, de 27 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Pons Aróztegui  
coordinador de la biblioteca de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 
 
Resolució del rector, de 27 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Ricardo Juan Toledo 
Morales coordinador d’estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de l’Escola Universitària 
d’Informàtica de Sabadell. 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2006, per la qual la senyora Teresa Torns Martín cessa com a 
vicedegana d’ordenació acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Jordi Pons Aróztegui cessa com a 
vicedirector d’afers econòmics i institucionals de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 

Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual la senyora Judith Panadès Martí cessa com a 
secretària de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 

Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Eduardo César Galobardes cessa com 
a vicedirector d’estudis i de professorat de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 

Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Joaquim Borges Ayats cessa com a 
coordinador de la Biblioteca de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 

Resolució del rector, de 24 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Remo Lucio Suppi Boldrito cessa com 
a director de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell. 

Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Joan Miquel Verd Pericàs cessa com a 
vicedegà d’economia i serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2006, per la qual la senyora Remei Perpinyà Morera cessa com a 
coordinadora d’estudis de Documentació de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 27 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Ernest Valveny Llobet cessa com a 
coordinador d’estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de l’Escola Universitària d’Informàtica de 
Sabadell. 
 

II.2. Departaments 
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Nomenaments 
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Obiols Llandrich 
coordinador de tercer cicle del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Fernando Domínguez Garcia 
coordinador de la Unitat de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Rafael Cornudella Carré 
coordinador de tercer cicle del Departament d’Art. 
 
Resolució del rector, de 13 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Tomás Munilla León 
coordinador de tercer cicle del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 13 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Carles Arús Caralto 
coordinador de la unitat de Bioquímica de Ciències del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Ricard Martínez Ribas 
coordinador de tercer cicle del Departament de Geologia. 
 
Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Pau Olivella Cunill 
coordinador de tercer cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
Resolució del rector, de 27 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Pedro Jurado de los Santos 
coordinador de la unitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
 
Cessaments 
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2006, per la qual la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso cessa com a 
coordinadora de tercer cicle del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Joaquim Brugué Torruella cessa com a 
coordinador del Contracte Programa del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució del rector, de 2 d’octubre de 2006, per la qual la senyora Montserrat Peretó Garcia cessa com a 
coordinadora d’estructures del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. 
 
Resolució del rector, de 3 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Bonaventura Bassegoda Hugas cessa 
com a coordinador de tercer cicle del Departament d’Art. 
 
Resolució del rector, de 13 d’octubre de 2006, per la qual la senyora Maria Rosa Caballín Fernández cessa 
com a coordinadora de tercer cicle del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 
 
Resolució del rector, de 13 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Joan Ramon Dabán Balaña cessa com 
a coordinador de la unitat de Bioquímica de Ciències del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual la senyora Esmeralda Caus Gràcia cessa com a 
coordinadora de tercer cicle del Departament de Geologia. 
 
Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual la senyora Carmen Sarasúa García cessa com a 
coordinadora de tercer cicle del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
Resolució del rector, de 23 d’octubre de 2006, per la qual el senyor Xavier Gimeno Sòria cessa com a 
coordinadora de la unitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 

II.3. Institucionals 

Nomenaments 
Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2006, per la qual es nomena la senyora Reyes Pla Soler 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta Creu Roja – UAB. 
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Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2006, per la qual es nomena la senyora Rosa M. Peleato Gregori 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta Creu Roja – UAB. 

Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2006, per la qual es nomena la senyora Claudia Cristina Jiménez 
Cortés representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta Creu Roja – UAB. 

Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2006, per la qual es nomena la el senyor Rafael Grasa Hernández 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta Creu Roja – UAB. 

Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Joan Carbonell Manils 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta Creu Roja – UAB. 

Resolució del rector, de 10 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Xavier Ariño Vila 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la comissió mixta Creu Roja – UAB. 

Resolució del rector, de 18 d’octubre de 2006, per la qual es nomena el senyor Remo Lucio Suppi Boldrito 
delegat del rector per a l’Oficina Autònoma Interactiva Docent (OAID) i la “e-universitat”. 

III. Convenis 

III.1. Marcs de col·laboració 

Conveni d’1 de setembre de 2006 entre la UAB i la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès, per a 
emmarcar i coordinar les activitats en àrees de la formació, difusió i recerca de la música. 

Conveni de 19 de setembre de 2006 entre la UAB i la Universidad Federal de Rio Grande del Norte (Brasil), 
per a l’assessorament i intercanvi d'informació i treballs en els camps acadèmics i de la investigació. 

Conveni de 2 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Brasil, per a establir un marc general de col·laboració en els àmbits de la docència i de la investigació. 

Conveni de 19 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), per a 
establir el marc de col·laboració en aspectes acadèmics. 

Conveni de 26 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", 
(Brasil), per a establir el marc de col·laboració en matèria institucional, acadèmica, de investigació, econòmica i 
cultural. 

III.2. Específics 

 
Conveni d’1 de juny de 2006 entre la UAB i Proteored: Red Nacional para el Desarrollo de Servicios de 
Proteómica, per a acordar entre les parts les aportacions econòmiques anuals de cada una d'elles, tal com 
s'estableix a la clàusula quarta del conveni signat en data 1 de juny de 2005. 
 
Conveni de 2 de juny de 2006 entre la UAB i el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), 
per concretar els àmbits de col·laboració del conveni signat en data 2 de maig de 2006, establint els 
compromisos i les aportacions d'ambdues parts. 
 
Conveni de 12 de juny de 2006 entre la UAB i el Departament d'Educació i Universitats, per a la participació 
en l'Organització de les Proves d'Accés a la UAB assumint com a propis els models d'exàmens de PAU per la 
Comissió Coordinadora de les PAU per al curs 2005-2006. Pressupost per a l'exercici 2006 i liquidació del 
pressupost del 2005. 
 
Conveni d’1 de juliol de 2006 entre la UAB i la Fundació Parc Taulí, per a l’adscripció de l'activitat de recerca 
i docència del Dr. Octavi Martí Sistac. 
 
Conveni de 3 de juliol de 2006 entre la UAB i el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona-Centre Ernest Lluch (CUIMPB-Centre Ernest Lluch), per a l’organització i celebració conjunta del curs 
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Area Metropolitana de Barcelona que tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània, del dia 10 al 21 de juliol 
de 2006. 
 
Conveni de 10 de juliol de 2006 entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra i Televisió de Catalunya SA 
(TVC), per a la posada en marxa i realització d'un programa de postgrau interuniversitari, en l'àmbit de 
l'audiovisual destinat a llicenciats en Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat amb el nom de Màster en 
Innovació i Qualitat Televisives. 

Annex d’1 de setembre de 2006 al conveni marc de col·laboració signat entre la UAB i la Fundació Privada 
Orquestra Simfònica del Vallès en data 1 de setembre de 2006, per a establir les activitats a organitzar durant 
el curs 2006/07. 

 
Conveni de 14 de setembre de 2006 entre la UAB, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i la Fundació Viure i 
Conviure de Caixa Catalunya, pel desenvolupament d'un programa intergeneracional d'habitatges compartits 
entre persones grans i estudiants universitaris. 
 
Conveni de 15 de setembre de 2006 entre la UAB i l’Institut de Cultura de Barcelona, per a col·laborar en 
les tasques de conservació, de catalogació i de difusió del fons de l'arxiu històric del Museu de Ciències Naturals 
de la Ciutadella. 
 
Conveni de 15 de setembre de 2006 entre la UAB, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i la Mancomunitat 
de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per a l’organització de la Fira de la Innovació i del 
Coneixement dins del marc de la Plataforma Barcelona, Coneixement i Creixement per tal de donar suport 
institucional al procés de posada en marxa del projecte. 
 
Conveni de 18 de setembre de 2006 entre la UAB i MBA Catalunya, S.A., per  a la realització d'un curs 
pràctic per a cirurgians de dissecció de la mà a través del Departament de Ciències Morfològiques, Unitat 
d'Anatomia de la UAB. 
 
Conveni de 19 de setembre de 2006 entre la UAB, la Universitat de Barcelona i Casa Àsia, per promoure 
l'establiment i desenvolupament de l'Institut Confuci de Barcelona. 
 
Conveni de 28 de setembre de 2006 entre la UAB i l’Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA), per a l’organització els dies 29 i 30 de setembre de 2006 de la ICREA Brain Research Conference: 
Advances in Alzheimer's disease. 
 
Conveni de 28 de setembre de 2006 entre la UAB i l’Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA), per a l’organització els dies 24,25 i 27 de gener de 2007 del ICREA Workshop on disirder in cold 
atoms. 

Conveni de 2 d’octubre de 2006 entre la UAB i la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Brasil, per promoure la mobilitat d'estudiants i de professors, i la realització d'investigacions conjuntes en l'àrea 
de subjectivitat, treball, processos socials i drets humans. 

 
Conveni de 10 d’octubre de 2006 entre la UAB i el Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró (LLS), per a la 
col·laboració, a través del Centre d'Estudis en Biofísica (CEB) de la UAB, en activitats de recerca orientades a 
aplicar i desenvolupar la tècnica de radiació de sincrotró a l'estudi de biomolècules i en aplicacions en medicina. 
 
Conveni de 10 d’octubre de 2006 entre la UAB i Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), per a la 
realització del segon congrés sobre Dret i Animals i la preparació d'un projecte de codi de legislació relativa a la 
protecció dels drets dels animals. 
 
Conveni de 19 d’octubre de 2006 entre la UAB, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, la 
Universidad de Santiago de Compostela i la Universidad Autónoma de Madrid, per a la regulació de les bases 
d'actuació per a la gestió del Programa Oficial de Postgrau Interuniversitari d'Història Contemporània i de les 
seves titulacions integrants de Màster i Doctorat en Història Contemporània. 

IV. Convocatòries i resolucions de places 

IV.1. Personal docent i investigador 
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Resolucions 

Resolució del rector, de 30 de setembre de 2006, per la qual es nomena el senyor Jordi Coello Bonilla 
Catedràtic d’Universitat  (BOE núm. 245, de 13 d’octubre de 2006) 

IV.2. Personal d’administració i serveis 

Convocatòries 

Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 3 d’octubre de 2006, per la 
qual s’anuncia una concurrència per a cobrir les places d'auxiliar administratiu/iva (nivell 16) que es detallen a 
continuació: 
 

 
(**) Suport de caràcter general als serveis integrats de Gestió Acadèmica i de Suport Logístic i Punt d’Informació. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Telefonista, amb destinació a la Centraleta 
del Rectorat. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, amb destinació al 
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de secretària de direcció, amb destinació al 
Vicerectorat de Relacions Exteriors i de Cooperació. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d’octubre de 2006, per 
la qual es convoca concurs públic per a cobrir una plaça temporal d’Auxiliar de Serveis, amb destinació al Servei 
d’Activitat Física. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d’octubre de 2006, per 
la qual es convoca concurs públic per a cobrir una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, amb destinació al Servei de 
Ressonància Magnètica i Nuclear. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d’octubre de 2006, per 
la qual es convoca concurs públic per a cobrir substitucions de Tècnic/a Especialista de Laboratori, amb 
destinació a diferents administracions de centre. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d’octubre de 2006, per 
la qual es convoca concurs públic per a cobrir substitucions de Tècnic/a de Suport Informàtic, amb destinació a 
diferents serveis d’informàtica distribuïda. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva, nivell 16, amb destinació 
a la Biblioteca de Medicina. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, nivell 18, amb destinació a 
la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 

Plaça Destinació Horari 
A Adm. de CC. de l'Educació i FTI - Gestió Acadèmica de Ciències de l'Educació 14:00-21:00 h 
B Adm. de CC. de l'Educació i FTI - Gestió Acadèmica de Traducció i Interpretació (**) 14:00-21:00 h 
C Adm. de Medicina – Unitat Docent Germans Trias i Pujol (**) 14:00-21:00 h 
D Escola de Postgrau – suport a Doctorat 14:00-21:00 h 
E Escola de Postgrau – suport a Formació Continuada 14:00-21:00 h 
F Escola de Postgrau – suport a l’àmbit econòmic 14:00-21:00 h 
G Servei d’Informàtica  14:00-21:00 h 
H Servei d’Informàtica 14:00-21:00 h 
I Servei de Llengües de la UAB 14:30-21:30 h 
J Servei de Llengües de la UAB 14:30-21:30 h 
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Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Coordinador/a administratiu/iva, amb 
destinació a l’Oficina de Planificació i de Qualitat. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 d’octubre de 2006, per 
la qual es convoca concurs públic de contractació temporal per a cobrir una plaça de Coordinador/a Xarxa IT i 
Promotor/a IRC, amb destinació a l’Oficina d’Innovació i de Creació d’Empreses. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, nivell 16, amb destinació a la 
Gestió Acadèmica i Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, nivell 16, amb destinació a la 
Biblioteca de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una concurrència per a cobrir una plaça d’administratiu/iva, nivell 16, amb destinació a la 
Biblioteca de Ciències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 19 d’octubre de 2006, per 
la qual es convoca concurs públic per a cobrir reforços temporals i urgents de l’escala auxiliar administrativa. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 d’octubre de 2006, per 
la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de Professor/a d’Idioma (anglès), amb 
destinació al Servei de Llengües. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 d’octubre de 2006, per 
la qual es convoca concurs públic per a cobrir temporalment una plaça de Lletrat/da, amb destinació al Gabinet 
Jurídic. 

Resolucions 

Resolució del rector, de 15 de setembre de 2006, per la qual es fa públic el nomenament de Beatriz Piera 
Moreno com a gestora de projectes amb destinació al Servei de Biblioteques (DOGC núm. 4736, de 9 d’octubre 
de 2006) 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga a la senyora Sònia Blanch Auferil la plaça de Coordinadora Xarxa IT i Promotora IRC, amb 
destinació a l’Oficina d’Innovació i Creació d’Empreses. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 d’octubre de 2006, per 
la qual es declara desert el concurs intern per a cobrir una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, amb destinació al 
Servei de Ressonància Magnètica i Nuclear. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga a la senyora Guiomar Legaz Clua la plaça de secretària de direcció (nivell 21), amb destinació al 
Deganat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de l’Administració de Centre de les facultats de 
Ciències Econòmiques i d’Empresarials, de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 6 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga a la senyora Esther Alòs Garcia la plaça de Tècnica Especialista de Laboratori amb destinació al 
Departament de Química. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga a la senyora M. del Carme Hidalgo Moya la plaça A d’administrativa de nivell 21, al senyor Enric 
López Cejas la plaça B i a la senyora Isabel Boncompte Bonfill la plaça C, amb destinació a diferents gestions 
acadèmiques. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga a la senyora Margarita Espinosa Bartolomé la plaça d’administrativa de suport a projectes, amb 
destinació a l’Oficina de Relacions Internacionals. 
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Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 10 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga a la senyora Anna Garrit Antúnez la plaça de Tècnica Especialista de Laboratori, amb destinació 
al Departament de Ciències Morfològiques, administració de centre de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 d’octubre de 2006, per 
la qual es declara desert el procés de concurrència per a cobrir la plaça d’administratiu/iva, nivell bàsic, amb 
destinació a la Biblioteca de Medicina. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, d’11 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga al senyor Javier Planella Sánchez la plaça de tècnic mitjà, amb destinació a la Unitat Tècnica i 
de Projectes (UTP) del Servei de Biblioteques. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 d’octubre de 2006, per 
la qual es declara desert per manca d’aspirants el procés de concurrència per a cobrir 10 places d’auxiliar 
administratiu/iva, nivell bàsic. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 18 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga al senyor Fernando Ramírez Plaza la plaça d’administratiu nivell 18, amb destinació al 
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia (Administració de centre de la Facultat de 
Medicina). 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 24 d’octubre de 2006, per 
la qual es declara deserta per manca d’aspirants la concurrència per a cobrir una plaça d’auxiliar 
administratiu/iva amb destinació a la Biblioteca de Medicina. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 26 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga al senyor David Molón Brígido la plaça d’administratiu nivell 21 amb destinació a l’Àrea de 
Gestió i d’Administració de Recursos Humans. 
 
Resolució del Cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 30 d’octubre de 2006, per 
la qual s’atorga a la senyora Josefa Canamasas Puig la plaça de Telefonista, amb destinació a la Centraleta del 
Rectorat. 
 

V. Disposicions d’interès per a la UAB 

V.1. Estatals 

Ordre del Ministerio de Economía y Ciencia, de 31 de juliol de 2006, per la qual s’adjudiquen els Premis 
Nacionals de Final de Carrera d’Educació Universitària corresponents al curs acadèmic 2004-2005 (BOE núm. 
238, de 5 d’octubre de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 29 de setembre de 2006, 
per la qual es fa pública la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes d’investigació, en el marc 
d’alguns Programes Nacionals del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació 
Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 243, de 11 d’octubre de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 16 d’octubre de 2006, per 
la qual es convoca, per a l’any 2006, el Programa Torres Quevedo per a la contractació de personal d’I+D 
(doctors i tecnòlegs) en empreses, centres tecnològics i associacions empresarials, en el marc del Programa 
Nacional de Potenciació de Recursos Humans del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i 
Innovació Tecnològica 2004-2007 (BOE núm. 251, de 20 d’octubre de 2006).  
 
Resolució de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de setembre de 2006, 
per la qual es corregeixen els errors de la de l’11 d’agost de 2006, per la qual es concedeixen mencions de 
qualitat a programes de Doctorat de les Universitats espanyoles per la curs acadèmic 2006-2007 (BOE núm. 
253, de 23 d’octubre de 2006).  
 
Ordre del Ministerio de Economía y Ciencia, d’11 d’octubre de 2006, per la qual es convoquen beques 
per a cursar estudis de màsters oficials en el curs 2006-2007. (BOE núm. 253, de 23 d’octubre de 2006).  
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Llei 34/2006, de 30 d’octubre de 2006, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels 
Tribunals. (BOE núm. 260, de 31  d’octubre de 2006).  
 

V.2. Autonòmiques 

 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats, de 19 de setembre de2006, de modificació de la 
resolució EDU/2892/2006, de 4 de setembre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts 
predoctorals dins del programa FIE 2006 (DOGC núm. 4733, de 4 d’octubre de 2006). 
 
Decret del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de 3 d’octubre de2006, de modificació dels 
Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). (DOGC núm. 4734, de 5 
d’octubre de 2006). 
 
Anunci de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de publicació de les ordenances el Pla especial de 
reforma interior per a la concreció dels usos i edificació dels terrenys de la UAB. (DOGC núm. 4734, de 5 
d’octubre de 2006). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 7 de setembre de 2006, per la qual s’anuncia 
l’adjudicació del concurs públic de consultoria i assistència. (DOGC núm. 4735, de 6 d’octubre de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats, de 4 d’octubre de2006, per la qual s’aproven les 
bases i s’obre la primera edició del premi al millor cartell i tríptic dels ajuts de mobilitat per a l’estudiantat en el 
marc del programa europeu Erasmus de les universitats o els centres artístics d’estudis superiors i altres 
programes de mobilitat, amb reconeixement acadèmic, en què participin les universitats catalanes per al curs 
2007-2008. (DOGC núm. 4737, de 10 d’octubre de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats, de 5 d’octubre de2006, per la qual es dóna 
publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya. (DOGC núm. 4737, de 10 d’octubre de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats, de 5 d’octubre de2006, per la qual es dóna 
publicitat al procediment per a l’emissió de l’acreditació de recerca avançada, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d’universitats de Catalunya. (DOGC núm. 4737, de 10 d’octubre de 2006). 
 
Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 5 d’octubre de 2006, per la qual s’anuncia 
concurs públic per a la contractació del subministrament 2382/2006-Compra de 1.400 ordinadors per als 
usuaris de la universitat. (DOGC núm. 4741, de 17 d’octubre de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats, de 10 d’octubre de2006, per la qual s’aproven les 
bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per incentivar la formació en l’àmbit de la immigració. (DOGC núm. 4745, 
de 23 d’octubre de 2006). 
 
Recurs d’inconstitucionalitat número 8045-2006, contra diversos articles i disposicions de la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.  (DOGC núm. 4746, de 24 d’octubre 
de 2006). 
 
Decret 402/2006 del Departament d’Educació i d’Universitats, de 24 d’octubre de 2006, pel qual es 
deroga parcialment el Decret 477/2004, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Decret 86/1982, de 15 
d’abril, creant la Medalla i la Placa Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (DOGC núm. 4748, de 26 
d’octubre de 2006). 
 
Decret 404/2006 del Departament d’Educació i d’Universitats, de 24 d’octubre de 2006, pel qual es 
regulen les funcions del professorat contractat per les universitats públiques del sistema universitari de 
Catalunya (DOGC núm. 4748, de 26 d’octubre de 2006). 
 
Decret 405/2006 del Departament d’Educació i d’Universitats, de 24 d’octubre de 2006, pel qual 
s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les 
universitats públiques de Catalunya (DOGC núm. 4748, de 26 d’octubre de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats, de 2 d’octubre de2006, per la qual s’aproven les 
bases i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per donar suport al desenvolupament de projectes de 
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recerca i innovació en matèria educativa i d’ensenyament formal (reglat) i no formal (no reglat). (DOGC núm. 
4751, de 31 d’octubre de 2006). 
 
Resolució del Departament d’Educació i Universitats, de 17 d’octubre de2006, per la qual, en el marc 
del Pla de recerca i innovació de Catalunya, s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de renovació d’ajuts i 
beques destinats a les universitats i centres de recerca, per contractar personal investigador novell per a la 
seva incorporació laboral en el món de la recerca, per a l’any 2007 (DOGC núm. 4751, de 31 d’octubre de 
2006). 
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